
(االسئلة مؤتمتة)   

َظر٘عًهٙ
كراتحرقًا100ًيٍ ال ٕٚجذ

غٛابغغـــــذرتٛح رٚاضٛحادًذ عٕع انثكٕر1801

اثُراٌ ٔخًطٌٕ 5252ـــــادب عرتٙادًذ ْٛثى دايذ2823

غٛابغغـــــادب عرتٙايهٍٛ عثذ انقادر ضهًٛا3854ٌ

غٛابغغـــــذارٚختاضم دطٍ ضهًٛا4807ٌ

اثُراٌ ٔضرٌٕ 6262ـــــادب فرَطٙتشرٖ يذًذ يعرٔف5858

ضد ٔخًطٌٕ 5656ـــــفٛسٚاءجعفر ادًذ َظار6837

ثًاَٙ ٔضرٌٕ 6868ـــــادب عرتٙدطٍ عثذ انردًٍ دًٕد7812

غٛابغغـــــفٛسٚاءدطٍ عهٙ انكرد8821٘

غٛابغغـــــجغرافٛادطٍ عهٙ ضهًٛا9927ٌ

ثًاَٙ ٔخًطٌٕ 5858ـــــادب فرَطٙرزاٌ اتراْٛى دط10863ٍ

غٛابغغـــــادب فرَطٙرْاو غطاٌ عظفٕر11865ِ

غٛابغغـــــعهٕو طثٛعٛحرْاو يُظٕر انعه12920ٙ

غٛابغغـــــيذاضثح/اقرظادرْف ٕٚضف ادًذ13900

غٛابغغـــــرٚاضٛاخرْف َٕٚص َٕٚص14861

غٛابغغـــــادب عرتٙرًٚا ذاج انذٍٚ عه15884ٙ

خًص ٔضرٌٕ 6565ـــــادب فرَطٙزُٚح يذًٕد ادًذ16859

ثًاَٙ ٔخًطٌٕ 5858ـــــيعهى طف/ذرتٛحضايّٛ دطٍ ضًعٕل17891

غٛابغغـــــرٚاضٛاخضًاح يذًذ ز18831ٍٚ

ذطع ٔضرٌٕ 6969ـــــفٛسٚاءضُاء جًال انذٍٚ يُظٕر19918

إدذٖ ٔضرٌٕ 6161ـــــفٛسٚاءعال َذٚى عٛط20873ٗ

ثالز ٔضثعٌٕ 7373ـــــفٛسٚاءعهٙ رايس دط21797ٍ

غٛابغغـــــادب عرتٙعهٙ يذًذ عه22907ٙ

غٛابغغـــــادب اَكهٛس٘فاذٍ جٕزٚف نثاد23829

غٛابغغـــــادب اَكهٛس٘كاذٛا عهٙ رقث24806ٕ

إدذٖ ٔضرٌٕ 6161ـــــادب فرَطٙيادنٍٛ غطاٌ خضٕر25818
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غٛابغغـــــرٚاضٛاخيجذ ادًذ دط26856ٍٛ

خًص ٔخًطٌٕ 5555ـــــذرتٛح رٚاضٛحيجذ عادل االدًذ27923

غٛابغغـــــادب فرَطٙيذًذ ادًذ عه28894ٙ

ضد ٔضثعٌٕ 7676ـــــفٛسٚاءيذًذ عادل يذًٕد29798

غٛابغغـــــرٚاضٛاخيرح ضًٛر َٕٔش30853

خًص ٔضرٌٕ 6565ـــــادب فرَطٙيرٚى عهٙ انذان31882ٙ

غٛابغغـــــذارٚخيٓا َٕٚص يذًذ32915

غٛابغغـــــاقرظاد يُسنٙ/ذرتٛحيٙ عهٙ ذهٛج33851ّ

ذطع ٔخًطٌٕ 5959ـــــادب اَكهٛس٘يٛص عًاد االشرو34906

ثالز ٔخًطٌٕ 5353ـــــادب اَكهٛسَٕ٘ر طالل ادًذ35872

غٛابغغـــــادب عرتَٕٙريا طانة كفر36896َٙٔ

غٛابغغـــــفٛسٚاءْذٚم جرجص اتراْٛى37925

غٛابغغـــــفٛسٚاءُْاء ضهًاٌ اضذ38909

غٛابغغـــــفٛسٚاء(راضة)اتراْٛى جٕدخ ضهًٛا39698ٌ

غٛابغغـــــادب اَكهٛس٘(راضة)اثار دطٍ دٚة40729

غٛابغغـــــجغرافٛا(راضة)دطاو ْٛثى تٛض41772ٌٕ

غٛابغغـــــادب اَكهٛس٘(راضة)راَٛا َذٚى شًهض42718

غٛابغغـــــفٛسٚاء(راضة)رشا يٛثى عًرا43762ٌ

إدذٖ ٔضرٌٕ 6161ـــــرٚاضٛاخ(راضة)رْف عهٙ دط44787ٍ

غٛابغغـــــادب فرَطٙ(راضة)زُّٚ اَٛص تذٔر45780

غٛابغغـــــادب عرتٙ(راضة)ضًاح عهٙ دط46779ٍٛ

غٛابغغـــــادب فرَطٙ(راضة)ضذٗ عهٙ عه47759ٙ

غٛابغغـــــجغرافٛا(راضة)عاير يذٙ انذٍٚ شُر48746ّ

غٛابغغـــــجغرافٛا(راضة)عذ٘ يذًٕد ادًذ49784

غٛابغغـــــذارٚخ(راضة)عسِ ادًذ جُٕب50758
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غٛابغغـــــيعهى طف/ذرتٛح(راضة)عًار ادًذ انعه51721ٙ

غٛابغغـــــجغرافٛا(راضة)عٛطٗ عثذ انكرٚى خضٕر52643

خًص ٔخًطٌٕ 5555ـــــادب عرتٙ(راضة)نًٛص عذَاٌ اتراْٛى53656

غٛابغغـــــادب عرتٙ(راضة)نُٛا اتراْٛى انخطٛة54645

غٛابغغـــــرٚاضٛاخ(راضة)يذطٍ يذًذ يذًٕد55724

غٛابغغـــــفٛسٚاء(راضة)يذًٕد ادًذ ريضا56665ٌ

غٛابغغـــــادب عرتٙ(راضة)يظطفٗ يذًذ عسخ دط57681ٍٛ

غٛابغغـــــادب اَكهٛس٘(راضة)يٛص ادٚة ٕٚضف58775

ذطع ٔضرٌٕ 6969ـــــرٚاضٛاخ(راضة)ْذٖ عثذ انردًٍ طج59641ًّٛ

غٛابغغـــــادب اَكهٛس٘(راضة)ٔالء تطاو طانخ60728

غٛابغغـــــادب فرَطٙ(راضة)ٚارا ضًٛر اضًاعٛم61770

ضد ٔخًطٌٕ 5656ـــــادب عرتٙ(يطرُفذ)ضٕضٍ عادل َجال62617

إدذٖ ٔضرٌٕ 6161ـــــادب عرتٙ(يطرُفذ)يهك يذًذ ْٕاظ63542
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